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A katetika és az egyháztörténet mellett sokat foglalkozott a játék- és  
családpedagógiával is. Három szakkönyve is megjelent a témakörben.

Dobos László zenei tevékenységében még nagyon sok területről nem 
szóltunk, így például a Filharmónia keretei között tartott ifjúsági isme-
retterjesztői-, és a helyi, írott sajtóban folytatott zenekritikusi munkájáról, 
de könyvek, cikkek, jegyzetek, zenei és más műfordítások, átköltések  
sokasága, különböző tematikájú előadások sorozata jelzi gazdag életútját, 
melyben társa volt szintén karnagy-zenepedagógus felesége, Ilka néni,  
aki a Laci bácsi tanáráról elnevezett, Agócsy László Zeneiskola igazgatója 
is volt.

Végezetül szóljunk arról, hogy Dobos László, akárcsak Tillai Aurél, 
Kincses József növendékeként hivatalosan is tanult zeneszerzést is, de a 
rendszerváltás felerősítette ez irányú tevékenységét, kiemelten is az egy-
házzene irányában. Az egyik legismertebb egyházzenei alkotása, a Mise 
keleti stílusban című műve, melynek Glória tételét az I. Pécsi Ökumeni-
kus Kórustalálkozó 1997. május 11-én a Pécs-kertvárosi Református 
Templomban megtartott hangversenyén rögzített a Pécsi Rádió (hivata-
losan a Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Szerkesztősége),  
a pécsi Pius Templom Énekkara előadásában, Szauer Dezső – egykori 
Pécsi Kamarakórusbeli kórustitkár – tenorszólójával, Varga Zoltán 
orgona kíséretével, Dobos László vezényletével.

A művet a 80-as évek elején komponálta Dobos László, a nyugati és  
a keleti keresztény egyházfők, VI. Pál pápa és Athenagorasz konstantiná-
polyi pátriárka történelminek minősíthető, 1965-ös találkozásának  
emlékére, amikor semmissé nyilvánították a két egyház kölcsönös kikö-
zösítését, a nagy egyházszakadást. A művet ezután folyamatosan reper-
toárján tartotta a Pius Kórus, és most már Dobos László Tiszteletedre is 
szól az e világi és a Mennyei énekkarban is!

Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas zenei szerkesztő
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Várjuk olvasóink, tagtársaink leveleit a Kodály szellemében történt meg-
mozdulásokról, eredményekről és gondolatokról egyaránt.

Rövid hírek
április 30., 9.30 óra – Bartók Rádióban „Énekelj velünk” Kecskés Bar-

bara műsora, ennek az ismétlése május 2-án 12.05-kor volt. A műsorban 
szerepelt Bolla Milán műsorvezető február 17-i „Összhang” műsorából 
„Szőnyi Erzsébet Emlékére” c. könyv riportja Márkusné Natter-Nád 
Klárával. 

május 3. – a Magyar Kodály Társaság 1. ONLINE elnökségi ülése
május 28. – a Magyar Kodály Társaság 2. elnökségi ülése (online Köz-

gyűlése)
június 28., 12 óra – „Gyökértelen művészet nem létezhet.” Kodály és a 

cselló. Onczay Csaba székfoglaló előadása az MMA Vigadó Makovecz 
termében

június 28., 15 óra – Szőnyi Erzsébet emlékére könyvbemutató az MMA 
Vigadó Makovecz termében

augusztus 9–13. – 25. ISME Katowicze 
új időpont – 2021. október 15-16-17., a „Pécsi úttörés” című szimpozion 

és ünnepi hangverseny – a Kodály koncepció, zenei nevelési elvek 
pécsi nyilvános elindításának 75. évfordulója – a rendkívüli helyzetre 
való tekintettel további halasztást igényel

október 15., 19 óra – koncerttel egybekötött könyvbemutató a Fészek 
Művész klubban – Szőnyi Erzsébet Emlékére

december 16. – koszorúzás és ünnepi megemlékezés Kodály Zoltán 
születésnapján Budapest




